
العمل. لكثرة ؟ لماذا الزيادة منه فيلزم العمل بترك نقص فهذا 
اا العبببادة فببي النسببان كببان مببا كببل العبببادة في اللخل ص : بحسب وثالث

إذا الفببرق تجببد ولهببذا وأقببوى أكمببل فيهببا اليمببان زيببادة كان لله ألخلص
بتببأثر العظيببم الفببرق تجببد بغفلة عبدته وإذا بإلخل ص وجل عز الله عبدت
وسببمعة بريبباء تعببالى اللببه عبببدت إذا فكيببف واحببدة العبادة أن مع قلبك
تببأثر عببدم فببي وأشببد أشببد يكببون ذلببك مببن وإياكم يحمينا أن الله نسأل
اا بالمتابعة ، العبادة بهذه القلب عليه للرسول النسان متابعة باعتبار أيض
وسببلم عليه الله صلى للرسول اتباعا النسان ازداد كلما والسلم الصلة

اا يزداد عندما لنه بذلك إيمانه ازداد عبادته في الصلة عليه للرسول اتباع
وهببذا أثره يتابع أمامه وسلم عليه الله صلى الرسول كأن يشعر والسلم

 اليمان في يزيد أنه شك ل
( لو:  يقول والسلم الصلة عليه فالنبي العامل حال : باعتبار والخامس

اا أحد مثل أحدكم أنفق  يعنببي) نصيفه ول أحدهم مد بلغ ما ذهب
اا أقببوى لنهببم عنهببم الله رضي الصحابة اا وأشببد بعببدهم ممببن إيمانبب ثباتبب

اا ومنها اعتبارات عدة لها زيادته اليمان أن والحاصل تببرك السببادس أيض
اا المعاصي تعببالى الله شاء إن وسيأتينا به يزداد اليمان فإن الله من لخوف

أهببل السببنة أن المهببم أكمببل وجببه علببى ذلببك شببرح التوحيببد كتاب في
ول يزيببد ل اليمببان " إن المرجئببة وقالت وينقص يزيد والجماعة يقولون

لهببا مببا الصببالحة والعمببال القلببب في اليمان " لن قالوا " ليش ينقص
بالشببمس نببؤمن اليمببان " فنحن يتفاوت ل القلب في وما باليمان دلخل

ابببن قببال كمببا فالنبباس يتفاوت ما سواء حد على بالشمس اإيماننا جميعا
عنهم القيم

تماثل عند كالمشط     واحد شيء الميمان في الناس"               
" النسنان

الخببوارج وقببالت والشببرع الواقببع يببرده لخطببأ أنببه لشببك القببول وهببذا 
ال جملببة يوجببد أن إما  ينقص ول يزيد ل " اليمان والمعتزلة أن وإمببا كببام

اا الكبيرة فاعل " إن يقولون " لنهم بالكلية يعدم فإمببا اليمببان عن لخارج
الكبببيرة فاعببل " يقولببون " فببالخوارج منزلببتين بين منزلة في وإما كافر
اا إيمبان عنده ما كافر ل لكببن عنببده إيمبان " ل يقولببون " والمعتزلببة أبببد
كبببيرة فاعبل يكن لم " ومن منزلتين بين منزلة في هو بل كافر إنه نقول

زيببادة يببرون ل فالببذين سببواء حببد علببى كلهببم سواء اليمان في فالناس
؟ ومببن الخببوارج وهببم وعيديببة أو مرجئة إما طائفتان نقصانه ول اليمان
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ول يزيببد " اليمان قال الله رحمه كمالك أهل السنة بعض وقال المعتزلة
فيببه مببا ولكببن كببثيرة والسببنة القببرآن في اليمان زيادة لن ينقص نقول
فببي لن ضببعيف اللببه رحمه قوله " ولكن اليمان نقص ذكر فيه ما نقص
مببن شببك بل ) واليمببان ودمييين عقل ناقصات من رأميت ما(  السنة
ال فيكون الدين اا الحديث هذا في دالخ مببن والنقصببان الزيببادة فببإن وأيضبب
أحببدهما وجببود يعقل ول اللخر انتفى أحدها وجد إذا التي المتقابلة المور

ال اللخر بوجود إل ال له فنقول بنقص إل تعقل ل الزيادة فمث تقببول أنببت مث
اا إن يتصببور ول نبباقص عليه المزيد أن ذلك معنى فلن من إيمانا أزيد فلن

كمببا ونقصببانه زيببادته وأسباب وينقص يزيد اليمان أن والصواب هذا غير
. قبل شرحنا

كمببا والتسببليم النقيبباد فببي يختلفون الناس أن الكريمة الية فوائد ومن
اا زيادة اليمان في يختلفون اا (( إل:  لقببوله ونقصبب اا إميمانيي )) وتسييليم

بطمأنينببة ينقبباد من منهم لكن للشرع منقادون كلهم المؤمنين عامة لن
مببن ومنهببم ذلك دون وجه على يسلم من ومنهم ومحبة وقبول وانشراح

إليهببا ويببأتي وجببل عببز اللببه مببن نعمة أنها يرى وهو مثل الصلة إلى يأتي
ال اا مدبر غير مقب اا الصدر منشرح نشط الصببلة بعببد الصلة ينتظر لها محب
لكببن يتخلفببون ل الصببلة إلببى يببأتون بببالعكس أناس ومنهم الصبر بفارغ
اا ؟ كببذلك أليببس تببام انقيبباد وعدم وتثاقل ببطء فببي يختلفببون النبباس إذ

اا (( إل:  قال ولهذا التسليم اا إميمان ) .) وتسليم
تزيببد للعبببد اليات ووضوح اليات في التأمل أن الكريمة الية فوائد ومن
الحببزاب مببن رأوه ما ) أي) زادهم (( وما:  لقوله وتسليمه إيمانه في

اا (( إل اا ) بالله) إميمان  ؟ يسأل الذي .من ) لشرعه) (( وتسليم
؟ ناقص النسان ايمان أن أو...:  الطالب
 ينقص اليمان من صريح فيه : إي الشيخ

...: الطالب
 للرجال بالنسبة ناقص لكنه : اي الشيخ

...: الطالب 
 عام نقصان أنه أثبت الرسول وينقص يزيد إنه : إي الشيخ

درجات : هو الطالب
اا : ل الشيخ  للنسبباء بالنسبببة حتى يختلف النقصان هذا درجات هو ما أبد

يصببلين ل لنهببن للرجببال بالنسبة النقص  أصل إثبات ففيه ناقصات اللي
اا الصلة ترك دام ما بأنفسهن هن ثم يصمن ول قيببامهن كببان كلمببا نقصبب
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 أكمل إيمانهن كان أكمل بالصلة
...: الطالب
ال صببلوات أربببع إل المببرأة تصببل لولم يعني : ال، الشيخ أنقببص كببانت مث
اا تصلي ممن تببرك جعببل والسبلم الصلة عليه النبي أن دام ما لنه لخمس

اا الصلة . أنقص يكون الصلة بعض فترك نقص
نن:  تعالى قال ثم مم نن ((  مني مم ؤؤ مم ؤل لل ا نجييا مقوا مر ند مدوا نمييا نصيي نهيي نه نعا لليي ال

مه ؤي نل ؤم نع مه ؤن مم ؤن نف نض ى نم مه نق نب ؤح ؤم نن مه ؤن مم ؤن نو مر نم مظ نت ؤن نما نمي ملوا نو لد ال نب مدمي ؤب نت
أولئببك علببى الثنبباء الكريمببة اليببة هببذه مببن  يسببتفاد]23: )[الحببزاب)

) فإن) (( رجال السياق ذلك وجه فصدقوه الله عاهدوا الذين المؤمنين
. عليه الله عاهدوا ما صدقوا عظماء رجال يعني للتعظيم نكرة الرجال

تبوفي مبن منهبم اللبه عاهبدوا مبا صبدقوا البذين أولئك أن فوائدها ومن
ال ذكرنا وقد بقي من ومنهم واستشهد أنببس بببن ؟ مببن استشببهد بمن مث

وثمببانون بضببع فيببه ووجببد أحببد فببي استشببهد فإنه عنه الله رضي النضر
. ضربة
اا فوائدها ومن عليببه الله عاهدوا بما أتوا أنهم هؤلء على أثنى الله أن أيض
نما(( :  لقوله تغيير ول نقص بدون الكمال وجه على ملوا نو لد ال نب مدمي ؤب ) .) نت
اا مات من أن فوائدها ومن اا مات ومن سابق قببام فيما سواء كان إذا لحق

ؤم(( :  قببال كمببا والمتببألخر المتقببدم بين فرق ل فإنه يجب مما به مه ؤن مم نف
ؤن نض ى نم مه نق نب ؤح ؤم نن مه ؤن مم ؤن نو مر نم مظ نت ؤن اا عليهم الثناء ) وجعل) نمي لكن واحد
اا فعمببل موته تألخر من اللخرى العمال في الول مببن أكمببل فهببو صببالح

. واللخر الول بين فرق ل الصالح العمل من فيه اتفق لما بالنسبة ولكنه
ني:  تعببالى قببال ثببم  مز ؤجي ني مل مه ((  للي نن ال مقي مد لصيا ؤم ال مه مق ؤد مصي نب مب ذذ نعي ممي نو

نن مقي مف ننا مم ؤل ؤن ا نء مإ ؤو نشا نب نأ متو ؤم نمي مه ؤي نل لن نع نه مإ لل نن ال ارا نكا مفييو امييا نغ محي نر
وجل عز الله حكمة بيان الكريمة الية هذه من  يستفاد]24: )[الحزاب)

ني:  لقوله العمل على المجازاة في مز ؤج ني مل مه ((  لل ) .) ال
) فببإن) (( بصيدقهم:  لقببوله العمل جنس من الجزاء أن فوائدها ومن
بضببعفه ويضببعف بقببوته يقببوى بالسبببب مربببوط والمسبب للسببية الباء

. بنقصانه وينقص بزيادته ويزداد
سسببن للجزاء أهل وأنهم الصادقين على الثناء الكريمة الية فوائد ومن الح

ني:  لقببوله مز ؤجيي ني مل مه ((  لليي نن ال مقي مد لصييا ؤم ال مه مق ؤد مصيي فببي ) الصببادقين) مب
وقببال بالصببدق اللببه أمر وقد العمل ؟ بعد ايش وفي القول وفي العقيدة

نميا:  تعالى نها ((  يمي نن نأ مذمي لل منوا ا نم مقوا آ لت نه ا لل منوا ال مكو نع نو نن نم مقي مد لصا )) ال
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اا والسبلم الصبلة عليبه النببي وقبال]119: [التوببة الصبدق علبى : حاث
ميهييدي الييبر وإن الييبر إليي ى ميهدي الصدق فإن بالصدق ( عليكم

ميكتييب حييت ى الصدق وميتحرى ميصدق الرجل ميزال ول الجنة إل ى
اا الله عند الفجييور إل ى ميهدي الكذب فإن والكذب وإمياكم صدميق
وميتحييرى ميكييذب الرجييل ميييزال ول النار إل ى ميهدي الفجور وإن

اا الله عند ميكتب حت ى الكذب مببن ثنبباء محببل أنببه كما  والصدق) كذاب
تجببد ولهببذا الخلببق مببن ثنبباء محببل فإنه جزيل ثواب ومحل وجل عز الله

حببتى المجببالس فببي عليهببم ويثنى أقوالهم وتؤثر آثارهم تنشر الصادقين
العكببس علببى فببإنهم والنفاق بالله والعياذ الكذب أهل بخل ف موتهم بعد
اا يخيببب الصبادق أن تظبن ول بالصبدق فعليببك ذلبك مبن يصبور كمبا أببد

اا الشيطان فليكببذب عليببه ضرر ذلك في لكان صدق لو أنه للنسان أحيان
" أحببدهم قببال ولهبذا منجبباة فالصبدق الشبيطان وسباوس مبن هذا فإن

اة الكذب في رأميت " وصببدق أنج ى فالصدق"  له الثاني " فقال نجا
اا المر يكون قد كان وإن الصادق أن وأعلم لكنببه أمببره أول فببي عليه مر
ال أردت وإذا النهاية في له العاقبة تكون حببال إلببى فببانظر ذلببك علببى مث
تلببك فببي كببانوا أمرهببم أول كان كيف تبوك غزوة في لخلفوا الذين الثلثة

عليهببم وضبباقت رحبببت بمببا الرض عليهم ضاقت حتى العظيمة المرارة
النبباس كببأن حتى مالك بن كعب يقول حتى لهم الرض وتنكرت أنفسهم

عليببه ضبباقت أعرفهببم الببذين النبباس هم ليسوا كأنهم الرض على الذين
هببذا لببول القيامببة يببوم إلببى تتلببى آيببات فيهببم نزلببت أنه والنتيجة الرض
نميا:  للناس قيل حتى اليات هذه بقيت ما الصدق نها ((  يمي نن نأ مذمي لليي منييوا ا نم آ
مقوا لت نه ا لل منوا ال مكو نع نو نن نم مقي مد لصا نهايببة هببذه قصتهم ذكرت  عندما)) ال

اا عظيمة أمرك أول في ضرر عليك حصل وإن اصدق فأنت للصادقين جد
ني طيب الكذب نفسك تعود ل لك العاقبة لكن مز ؤج ني مل مه ((  لل نن ال مقي مد لصا ال

ؤم مه مق ؤد مص ) . ) مب
((:  لقببوله للعببذاب سبببب وأنببه النفبباق ذم الكريمببة اليببة مببن ويستفاد
نب ذذ نع ممي نن نو مقي مف ننا مم ؤل ) .) ا
ؤن(( :  لقببوله توبة له المنافق أن منه ويستفاد نء مإ أن يشبباء ) فببإنه) نشييا
كمببا ولكنكم يعذبهم أل شاء فقد تابوا إذا أما النفاق على ماتوا إذا يعذبهم
مببن لبببد شببروط فيها يذكر المنافق توبة الية هذه على التفسير سمعتم

لل مراعاتها مإ نن ((  مذمي لل مبوا ا محوا نتا نل ؤص نأ مموا نو نصيي نت ؤع مه نوا لل مصييوا مبييال نل ؤخ نأ نو
ؤم مه نن مه مدمي لل وإل المنببافق على المور هذه تظهر أن لبد]146: )[النساء) مل
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الببدنيا في لكن الله إلى فأمره اللخرة في أما الدنيا في تقبل ل توبته فإن
. وجل عز الله اشترطها التي الوصا ف هذه عليه ظهرت إذا إل نقبلها ما

ؤو(( :  لقوله بالتوبة المنافقين ترغيب ذلك من ويستفاد نب نأ متو ؤم نمي مهيي ؤي نل نع
ؤو((:  لببه يقال ذلك ومع ماكر لخاذل لخادع ) منافق) نأ نب   متو ؤم نمي مهيي ؤي نل )) نع

الببذين أولئببك ولهببذا غضبببه سبببقت تعببالى الله رحمة أن على دليل وهذا
لن:  وجببل عببز اللببه يقببول بالنببار ويحرقونهم أولياءه يعذبون مإ نن ((  مذمي لل ا
منوا نت نن نف مني مم ؤؤ مم ؤل مت ا ننا مم ؤؤ مم ؤل لم نوا ؤم مث مبييوا نل متو ؤم نمي مهيي نل مب نف نذا نم نعيي لنيي نه نج
ؤم مه نل مب نو نذا مق نع مرمي نح ؤل ثببالث اللببه إن قالوا الذين وكذلك]10: )[البروج) ا

وتعببالى سبببحانه اللببه أن على دليل هذا كل التوبة عليهم الله عرض ثلثة
اليببة مببن .                ويسببتفاد نعببم أي النتقببام مببن أكببثر العفو يحب

تضببمناه ومببا والرحيم الغفور وهما الله أسماء من اسمين إثبات الكريمة
اا وأثببر حكببم من بهما يتعلق وما والرحمة المغفرة وهم الصفتين من أيض
مببن الرحيببم الغفببور الكريمببان هببذان فالسببمان ويرحببم يغفببر أنببه وهو

نعم.  أي وهي ثلثة بأمور إل بها اليمان يتم ل التي المتعدية السماء
 وتعالى سبحانه لله اسم بانه تؤمن أن...: الطالب
: نعم الشيخ

حكببم مببن تضمنه بما تؤمن وان صفة من تضمن بما تؤمن : وأن الطالب
 ؟ أثر قلت شئت وإن

يتببم ل فالمتعببدي ولزم متعببد نوعببان تعالى الله أسماء صح : نعم الشيخ
اا به تؤمن أن ثلثة بأمور إلى به إيمانك مببن تضمنه بما تؤمن وأن لله اسم

بببأن تببؤمن الغفببور والثببر الحكببم مببن تضمنه بما تؤمن أن والثالث صفة
ومثلببه يغفببر وأنببه والثببالث مغفببرة ذو تعببالى وأنه الله أسماء من الغفور
. طيب نعم الرحيم

دد غير كان : إذا الثاني النوع بببه اليمببان بببأمرين إل بببه اليمان يتم فل متع
اا العلببي مثببل الصببفة مببن تضمنه بما اليمان والثاني الله أسماء من اسم

.  الول النوع من الكريم أن نقول وربما ذلك أشبه وما الكريم العظيم
(( وكان:  قببوله وهببو عنببه وأجبت أوردته هل أدري ما إشكال الية في

اا الله اا غفور  والن يعني الله ) كان) رحيم
...:  الطالب
اا الله (( كان:   قوله عن نجيب كيف لكن نعم : أي الشيخ  ) ؟) غفور

لستمرار : كان الطالب
. ذاتها حد في للستمرار تأتي كان للستمرار ما : ل الشيخ
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...:  الطالب
اا كان الله أن محقق قلت أنا : نعم الشيخ اا غفور ؟... كان لكن رحيم

 .؟...:  الطالب
اا بها يراد كان إن نقول : نعم الشيخ بقطببع بخبرهببا اسببمها اتصببا ف أحيانبب
الزمببن بهببا يراد ما يعني الزمن بمسلوبة تعر ف ما وهو الزمن عن النظر
اا (( كانفبببب عرفتببم ثبت يعني كان الوصف هذا تحقق بها يراد بل إطلق

اا الله اا غفور اا كذلك يزال ول يزل لم وجل عز أنه ) يعني) رحيم غفببور
اا إلى.  نكمل أن يمكن ما أظن رحيم

) هبببذا) رجال المؤمنين (( من:  وتعالى سبحانه الله : يقول الطالب
؟...  الجمع...المؤمنين على وتعالى سبحانه الله من ثناء

ال نقول : قد الشيخ علببى الببدال بببالتنكير ذلببك الثناء حصل الرجال أن مث
 . المؤمن وغير المؤمن على فتطلق رجال كلمة مجرد أما التعظيم
؟...:  الطالب
. لخمسة أو أربعة يمكن عدد الن أذكره ما لكن نعم : إي الشيخ

 ؟...: الطالب
لببو النفبباق مببن فتببابوا عليهببم اللببه فمببن المنافقين من كانوا : إذ الشيخ
ؤن (( التفسير إلى رجعت مف مإ ؤع ؤن نن ةة نع نف مئ ؤم نطا مك ؤن ؤب مم ذذ نع )) طائفيية من
 هذا فيها ] تجد66: [التوبة

رد حيث وتعالى سبحانه الله قدرة بيان الكريمة الية هذه من فيستفاد  
ن قلبوبهم فبي مبا مبع العظيمبة الكثيرة الحزاب هذه والحنبق الغيبظ م

وجل عز الله ردهم وأصحابه وسلم عليه الله صلى الرسول على الشديد
لد:  تعالى الله قال مرادهم نالوا ول اشتفوا ما بغيظهم نر نو مه ((  لل نن ال مذمي لل ا
مروا نف ؤم نك مه مظ ؤي نغ ربببه علببى وسببلم عليببه اللببه صلى النبي أثنى ) ولهذا) مب
ونصيير وعييده أنجييز وحييده اللييه إل إله ( ل:  وقال الحزاب بهزيمة
 الحزاب وهزم عبده
) .) وحده

اا قلوبهم امتلت قد الحزاب هؤلء أن الكريمة الية فوائد ومن علببى غيظ
 لقوله وسلم عليه الله صلى رسول

ؤم((  مه مظ ؤي نغ . والملبسة للمصاحبة الباء ) فإن) مب
اا الشديد التعب هذا مع ينالوا لم الحزاب أي أنهم فوائدها ومن في ل لخير
اا نالوا فما اللخرة في ول الدنيا نببالوا ول وغيرهببا غنببائم من الدنيا في لخير
اا . والثواب الجور من اللخرة في لخير
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هببذه بعد القتال المؤمنين كفى وجل عز الله أن الكريمة الية فوائد ومن
المشببركين مببن أحببدا وسلم عليه الله صلى النبي يقاتل لم ولهذا الغزوة

نغزوهييم ( الن:  والسلم الصلة عليه النبي قال حتى الغزوة تلك بعد
نف ى(( :  قال الله  لن) ميغزوننا ول نك مه نو لليي نن ال مني مم ؤؤ مميي ؤل نل ا نتييا مق ؤل )) ا
اللببه لرسببول  بغببزو يقومببوا لببم العرب فإن بعدها وفيما الغزوة هذه في

. هذه بعد وسلم عليه الله صلى
((:  لقببوله المؤمنين عن يدافع وجل عز الله أن الكريمة الية فوائد ومن

نف ى نك مه نو لل نن ال مني مم ؤؤ مم ؤل نل ا نتا مق ؤل ؟ بالمؤمنين ذلك الختصا ص وجه ) وما) ا
 ؟ بالمؤمنين لخا ص أنه الية من يؤلخذ أين من عيسى

...: الطالب
 بالمؤمنين لخا ص أنه الية من يؤلخذ أين : من الشيخ

نف ى (( : الطالب نك مه نو لل نن ال مني مم ؤؤ مم ؤل نل ا نتا مق ؤل بالمؤمنين ) فخصه) ا
بإيمببانهم القتببال كفبباهم أن علببى هببذا فببدل للمؤمنين لخصه :نعم الشيخ

كمببا بإيمببانهم عنهببم ويببدافع أهمهببم ما وجل عز الله يكفيهم فالمؤمنون
ذجي:  تعالى قال نن ممي نو مه ((  لليي نن ال مذمي لليي نقييوا ا لت ؤم ا مه مت نز نفييا نم مم ل مب مه يسيي نم نمي

مء يسو ؤم نول ال نن مه منو نز ؤح .]61: )[الزمر) نمي
نن(( :  لقوله لله والعزة القوة إثبات الكريمة الية فوائد ومن نكييا مه نو لليي ال
يميا مو ازا نق مزمي القببوي وهمببا أسببمائه مببن السببمين هببذين إثبببات  وفيها)) نع

.  والعزيز
نل:  تعالى قال ثم نز ؤن نأ نو نن ((  مذمي لل ؤم ا مه مرو نه ؤن نظا مل مم ؤهيي مب نأ نتييا مك ؤل ؤن ا مميي

ؤم مه مصي نيا نف نص نذ نق مم مفي نو مه مب ملو نب مق ؤعيي ير اليببة هببذه مببن ) يسببتفاد) ال
مببن غببدروا الببذين هببؤلء إنببزال وهببي المؤمنين على ألخرى منة الكريمة

  ؟... يا لقوله بها تحصنوا اللتي حصونهم من قريظة بني من اليهود
نل:  الطالب نز ؤن نأ نو نن ((  مذمي لل  أنزلهم ) أي )...ا
. ل وإل بالبيت يهوجس راح لنه يتم هو : لخلوه الشيخ

نل : الطالب نز ؤن نأ نو نن ((  مذمي لل ؤم ا مه مرو نه ) ) نظا
نل : الشببيخ نز ؤنيي نأ نو نن ((  مذمي لليي ؤم ا مه مرو نه ؤن نظييا مل مميي ؤهيي مب نأ نتييا مك ؤل ؤن ا مميي

ؤم مه مصي نيا ) .) نص
موالببون للمسببلمين أعببداء والنصارى اليهود أن الكريمة الية فوائد ومن

صببلى رسببول على وظاهروهم الحزاب والوا قريظة بني لن للمشركين
رسببول وبين بينهم الذي والميثاق العهد من عليهم ما مع وسلم عليه الله
. وسلم عليه الله صلى الله
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الهزيمببة أعظم من القلوب في الرعب إلقاء أن الكريمة الية فوائد ومن
نف(( :  لقوله نذ نق مم مفي نو مه مب ملو نب مق ؤع ير ) ) ال
مببن ونزولهببم وذلهببم اليهببود هببؤلء انحطبباط الببى الشارة فوائدها ومن

نل((  السفل إلى العلى نز ؤن نأ نن نو مذمي لل ؤم ا مه مرو نه ؤن نظا مل مميي ؤهيي مب نأ نتييا مك ؤل ا
ؤن ؤم مم مه مصي نيا ال) نص حصببونهم مببن لخروجهببم مببع لهم حصل فإنهم ) وفع
دق هو ما والخزي والعار الذل من . القيامة يوم إلى با

ال اليهود هؤلء للمؤمنين أباح وجل عز الله أن الكريمة الية فوائد ومن قت
اا اقا(( :  لقوله وأسر مرمي نن نف ملو مت ؤق نن نت مرو منس ؤأ نت اقا نو مرمي  . )) نف

ؤم:  قببوله في فوائدها ومن مك نث نر ؤو نأ نو ؤم ((  مه نضيي ؤر أ
ؤم ن مه نر نميييا مد ) إلببى)...  نو

اا فتحببوا إذا المببؤمنين أن آلخببره ؤم:  لقببوله الرض ملكببوا بلببد مكيي نث نر ؤو نأ  ))
ؤم مه نض ؤر أ

لبببيت توقببف أو الغببانمين بيببن تقسم فهل الرض ملكوا ) وإذا) ن
والصحيح العلم أهل بين لخل ف فيه ؟ بخراج المؤمنين على توزع أو المال

علببى يوزعهببا أن رأى إن الصببلح هو ما ينظر أن المر ولي على يجب أن
أن رأى وإن لخيبببر في والسلم الصلة عليه النبي فعل كما فعل الغانمين

المسبلمين علبى يوزعهبا أن رأى وإن أبقاها المسلمين مصالح في يبقيها
ال فيقببول عنه الله رضي عمر فعل كما فعل عليها يضرب بخراج نحببن مث

مثببل دراهببم وكببذا كببذا مببتر مائبة كل على يكون أن على عليكم نقسمها
أرض أن المهم بها ينتفعون للمسلمين تكون الدراهم هذه وتكون الصبرة

ؤم((:  لقوله للمسلمين ؟ لمن فهي عنوة فتحت إذا مك نث نر ؤو نأ نو ؤم   مه نض ؤر أ
)) ن

.
؟ لخراج...: الطالب
. عوض بدون لهم ملك : ل الشيخ

؟...: الطالب
اا عليهم جعل ما تملكوا الذين المسلمون : ل الشيخ لخيبببر أهببل لكببن شيئ
هببذه يببدبرون كيببف يعرفببون لنهببم فلليببح أنهببم على فيها أبقاهم اليهود

الرض وإل زرع أو ثمببر مببن منهببا يخببرج مببا شببطر لهببم فجعببل الفلئببح
. لهم ما للمسلمين

اا ومنها ) فببإن) (( وأموالهم:  لقببوله للمسلمين الكفار أموال حل أيض
عليببه النبببي قببال المببة هببذه لخصببائص مبن وهي للمسلمين تحل الغنائم
اا ( أعطيت:  والسلم الصلة النبييياء ميين أحييد ميعطهيين لم خمس
اا الرض لي وجعلت شهر مسيرة بالرعب نصرت قبلي مسييجد

اا وأعطيييت قبلييي لحييد تحييل ولييم الغنييائم لي وأحلت وطهور
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إليي ى وبعثييت خاصيية قييومه إليي ى ميبعييث النييبي وكييان الشفاعة
 .) عامة الناس

أراضببي علببى سببيتولون المسلمين بأن البشارة الكريمة الية فوائد ومن
 ؟ البشارة هذه تؤلخذ أين من أنت ؟ أخ يا تؤلخذ أين من للكفار ألخرى

 ؟...:  الطالب
، كتبباب العلببم طببالب مببع يكببون لزم يفهببم لزم العلببم : طببالب الشببيخ
مببا الصببول ول الفقببه ول الحببديث فببي وال القرآن سواء المقرر الكتاب
اللببي النبباس عامببة مثببل يكون كمستمع يأتي كمستمع يأتي العلم طالب

اا يكون أن يجب العلم وطالب يكتبون ما السوق في الكلمببة بمعنببى طالب
يحمببل الببذي البعيببر مثببل يمشببي الطببالب ، العلم طلب من فائدة ل وإل

اا تؤلخببذ أن لبك فنصببيحتي الماء يحمل ما متخرق منشق الغربل مثببل كتبب
زيد يا طيب ، الدروس عند تأتي وأن المدرس تتابع وأن الطلبة من غيرك

اضا(( :  الطالب ؤر أ
ن ؤم نو نها نل مئو نط ) .) نت

اضييا(( :  : قببوله الشببيخ ؤر أ
ن ؤم نو نهييا نليي مئو نط ؤم(( ) ) نت مكيي نث نر ؤو نأ ؤم نو مه نضيي ؤر أ

ن

ؤم مه نر نميا مد ؤم نو مه نل نوا ؤم نأ اضا نو ؤر أ
ن ؤم نو نها نل مئو نط بلد من وغيرها لخيبر ) وهي) نت

أراضي المسلمين سيورث وتعالى سبحانه الله بأن بشارة فيه لما الكفار
.  الكافرين

: لقببوله شببيء كل على تعالى لله القدرة إثبات الكريمة الية فوائد ومن
نن((  نكا مه نو لل نل ى ال ذل نع ةء مك ؤي ارا نش مدمي قببادر اللببه فببإن شببيء  فكببل)) نق

نما يعجزه ل عليه لن مإ مه ((  مر ؤم نذا نأ ند مإ نرا أ
ائا ن ؤي ؤن نش نل نأ مقو مه نمي ؤن نل من مك مكييو ني نف

قببدرة علببى تسببتبعده فل الشيء وقوع بعد من ظننت مهما]82: )[يس)
نو:  وتعببالى تبببارك اللببه قببال كما هين عليه المر فإن الله مه نو مذي ((  لليي ا
مأ ند ؤب نق نمي ؤل نخ ؤل لم ا مه مث مد معي نو ممي مه من نو نو ؤه مه نأ ؤي نل هين عليه الكل]27: )[الروم) نع

قببدير شببيء كببل علببى وتعالى سبحانه الله أن والحاصل أهون هذا ولكن
((:  قال لما المائدة سورة في الجللين تفسير صاحب المؤلف قال وقد

عليهبا فليببس ذاتبه العقبل ولخببص ) قببال) قدمير شيء كل عل ى والله
العقبل هببو العمبوم هبذا لخصص والذي ذاته على يقدر ل الله أن أي بقادر
ل وكيببف ؟ العمببوم هببذا يخصببص الببذي العقببل هذا ما فيقال زعمه على

شببيء كببل علببى قببادر وتعالى سبحانه هو بل ؟ ذاته على قادر الله يكون
إلببى وينببزل العببرش علببى يسببتوي وتعببالى سبببحانه فهببو ذاته على حتى

علببى قببدرة وهببذه يشاء ما ويفعل عباده بين للفصل ويأتي الدنيا السماء
ال يعببدمها فل ذاتببه على قادر غير أنه أراد إن أما الذات هببذا إن فيقببال مث
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ال القدرة به تتعلق ل والمستحيل مستحيل الشيء ول وارد غيببر فهببو أصبب
فهببذا العقل يخصه فيما دالخل إنه أقول أنا فأما الصل من الية في دالخل

وجل عز الله عممه لما تخصيص
...: الطالب

 آية :أي الشيخ 
 المائدة :في الطالب
مه: الشيخ لل مل مك  ((  ؤل مت مم نوا نم لس مض ال ؤر ل

ن نما نوا لن نو مه نو مفي مه نل ى نو ذل نع مكيي

ةء ؤي لر نش مدمي . نعم السورة آلخر]120: )[المائدة) نق
؟ القدرة به تتعلق ل...:  الطالب
يجعببل أن علببى وجل عز الله يقدر هل قائل قال لو يعني نعم : أي الشيخ

اا الشيء اا متحرك إن لنببه مسببتحيل شببيء هذا نقول ؟ واحد آن في ساكن
اا كان اا كان وإن بساكن فليس متحرك الله جعله فإذا بمتحرك فليس ساكن

اا اا يكن لم متحرك اا جعله وإن ساكن الصل. من متحرك يكن لم ساكن
؟...:  الطالب
 نعم : إي الشيخ

شبيء هببذا ولخيانبة غبدر أهببل وأنهببم اليهبود غبدر إثبات فيه من يستفاد 
والسببلم الصببلة عليببه نبببيهم فيهم كان منذ حالهم من اليهود من معلوم
اا الناس أشد فهم هذا يومنا إلى موسى اا مكر ولخيانة. وغدر
؟...:  الطالب
نل:  قوله : من الشيخ نز ؤن نأ نو نن ((  مذمي لل ؤم ا مه مرو نه ؤن نظييا مل مميي ؤهيي مب نأ نتييا مك ؤل ا

ؤن ؤم مم مه مصي نيا   .)) نص
ل الشببياء هببذه أن نقببول ل يعنببي السبباكن لتحريببك : بالنسبببة الطببالب

أن يعنببي نعلببم ل شببيء كببل علببى قادر وجل عز الله لكن بعقولنا ندركها
ال يتخيل أن يمكن ل البشري العقل ال الشيء تحريك مث فببي وهنببا هنببا مث
 عقلنا. هذا واحد وقت

عنببه انتفببى بالحركببة وصببفته إذا لنببك واضببح عقلنا شيء هذا : ل الشيخ
اا الحركة عنه انتفى بالسكون وصفته وإن السكون . قطع
البشر. عقل قدرة على هذا نعلق ما : يعني الطالب
حببادث كببل قلببت لو كما نظر إلى يحتاج ما معرو ف شيء هذا : ل الشيخ

بالضببرورة المعلومة العقلية والمور معقول شيء هذا محدث من له لبد
 تفكير. إلى ول تأمل إلى تحتاج ما

؟ متناقضان يكون...:  الطالب
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والبيبباض والسببواد متناقضببان والسببكون الحركببة : متناقضببان الشببيخ
.  متناقضان والسكون والحركة ، متضادان

 الحديث حصة من شوية نألخذ اليوم درس ابتداء تعالى قال ثم
نميا نهييا ((  يمي يي نأ مبيي لن ؤل ال نك مقيي مجيي نوا ؤز ؤن نمل لن مإ متيي ؤن نن مك ؤد مر نة متيي نيييا نح ؤل نيا ا ؤن يد اليي

نها نت نن مزمي نميا] 28: )[الحزاب) نو نها ((  يمي يي نأ مب لن نبببيه اللببه يخبباطب ) لببم) ال
اا يببا ، النبي أيها يا والرسالة النبوة بوصف إل وسلم عليه الله صلى محمد

اا النبياء من غيره يخاطب كان بينما الرسول أيها يببا مثببل بأسببمائهم كثير
والسببلم الصببلة عليه النبي وأما ذلك أشبه وما إبراهيم يا نوح يا  موسى

كان وإن محمد يا يقل لم يعني باسمه تعالى الله يخاطبه فلم القرآن في
نميييا(( ل القببرآن فببي لكببن الحبباديث فببي ذلببك جبباء نهييا   يمي يي نأ مبيي لن ) و) ال

هببذا وأصببل مسببهل غير إنه وقيل بالهمز النبيء من ) مسهل) (( النبي
سنبوة من أو النبأ من النبي هل الخل ف فيببه يكببن لم النبوة من قلنا إذا ؟ ال
النبببيء وأصببله تسببهيل ففيببه النبببأ مببن قلنببا وإذا أصلية الياء لن تسهيل

اا المعنييبن مبن مشبتق أن والصبحيح ياء إلى الهمزة فسهلت فبإن جميعب
بب ئ ممنبأ لنه النبأ من مشتق النبيء اا ومشتق ممن سنبوة من أيض مرتبببة لعلو ال

نميا النبببيين نهييا ((  يمي يي نأ مبيي لن ؤل ال نك مقيي مجيي نوا ؤز وهببي زوج جمببع ) الزواج) نمل
وفيبه والبذكر النبثى على يطلق العربية اللغة في زوج ؟ الذكر ول للنثى

القليلببة الرديئة اللغة هذه ولكن زوجة للمرأة يقول قليلة رديئة لكنها لغة
أجببل مببن للنثى وزوجة للذكر زوج فيقول الفرضيون استعملها التي هي

ؤل((   الفرائض باب في منه لبد أمر وهذا واليضاح البيان نك مقيي مجيي نوا ؤز نمل

مببن منببه وطلبببن قرشيات غير وأربع قرشيات منهن لخمس تسع ) وهن)
تريببده ممببا ذلببك وغيببر وكسببوة نفقة منه طلبن عنده ليس ما الدنيا زينة

نعلببم كمببا والسببلم الصببلة عليببه والنبي الموال من الرجال من النساء
اا اا لنفسببه يبقببي ول عنده ما ينفق كان لنه اليد ذات قليل كان جميع شببيئ

اا منهن وآلى عليه وضيقن النفقة من فطلبن ال شهر نببزل ثم اعتزلهن كام
نميا اليببة هببذه عليببه اللببه فببأنزل الشببهر آلخببر فببي نها ((  يمي يي نأ مبيي لن ؤل ال مقيي

نك مج نوا ؤز ؤن نمل لن مإ مت ؤن نن مك ؤد مر نة مت نيا نح ؤل نيا ا ؤن يد نها ال نت نن مزمي (( إن آلخببره  إلى)) نو
نن (( الشرط ) وجواب) (( كنتن كان الشرط وفعل ) شرطية) ؤي نل نعا نت نف

لن مك ؤع ذت نم ؤن(( ) ) مأ لن مإ مت ؤن نن مك ؤد مر نة مت نيا نح ؤل نيا ا ؤن يد نهييا ال نت نن مزمي (( الحييياة )) نو
والقصببور المببوال مببن فيهببا ) مببا) (( وزمينتها  متعهببا ) يعنببي) الدنيا

نن (( ذلك أشبه وما والمراكب ؤي نل نعا نت ؟ أمببر فعببل اسم وإل أمر ) فعل) نف
أمببر فعببل فهببو العلمببات تلحقببه كببان فإذا العلمات تلحقه لنه أمر فعل
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تلحقهبا ل فإنهبا هلبم بخل ف كلمبة إلبى تعبالوا ويقبال تعبالين يقال ولهذا
نن (( فعل اسم فهي العلمات ؤي نل نعا نت لن((  إلببي أقبلببن ) يعنببي) نف مك ؤع ذت نم مأ

لن مك ؤح ذر ننس مأ احا نو نرا ال ننس ممي لن(( )) نج مك ؤع ذت نم المرالطلببب جببواب ) هببذه) مأ
نن ((:  قببوله فببي ؤي نل نعييا نت اا أعطيكببن ) يعنببي) نف (( بببه تتمتعببن متاعبب

لن مك ؤح ذر ننس مأ احا نو نرا ال ننسيي ممي ططلقكببن  أي)) نج التقييببد ضببد التسببريح لن أ
عليببه اللببه صببلى محمببد نبببيه بهببا اللببه أمببر التي العالية الداب من وهذا

الببدنيا الحيبباة تببردن كنتببن إن يقببول أن الحببال مقتضببى كببان وإل وسببلم
سطلقكن فتعالين وزينتها كمببال مببن ولكببن الببدنيا إل تريد ل فيمن لخير ول أ

لن((  الرعايبببة مكيي ؤع ذت نم لن مأ مك ؤح ذر ننسيي مأ ال ) أعطيكبببن) نو ببببه تتمتعبببن مبببا
اا ) أطلقكن) (( وأنسرحكن ال (( نسراح عببداوة فيه ليس ) يعني) جمي

نن حجر فيه وليس بغضاء فيه وليس لكان وقع هذا أن لو ولهذا ذلك بعد لك
مببن فائببدة ل إذ الجميببل السراح من هذا لن بغيره يتزوجن أن لهن يحل

ولكببن محبوسة تبقى ثم وسلم عليه الله صلى الرسول من تتسرح كونها
نن (( يقع لم المر ؤي نل نعا نت لن نف مك ؤع ذت نم لن  مأ مك ؤح ذر ننس مأ احا نو نرا ال ننس ممي  كبببل)) نج

نعم.  النساء
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